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ASIALISTA  

 

 

26 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

27 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

28 §  Arviointikertomus 2016 

 

29 §  Vuoden 2016 tilinpäätös 

 

30 §  Perusterveydenhuollon järjestäminen 

 

31 §    Hallintosäännön hyväksyminen 

 

32 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Tuomas Keskitalo, Miliza 

Kimmel ja Kari Kotavuopio eivät ole paikalla. Ulla-Maija Syväjärvi on ilmoit-

tanut esteen ja hänen tilalle on saatu Unto Kultima. Puheenjohtaja totesi, 

että paikalla on tällä hetkellä 13 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuu-

tettu, joten kokous on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 24.5.2017 ja lähetetty sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Berit-Ellen Juuso ja Pentti 

Mäkitalo. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti 

siten, että tarkastuslautakunnan esitykset arviointikertomuksesta ja tilin-

tarkastuskertomuksesta otetaan valtuuston käsittelyyn.  

   

Käsittely 

Birgitta Eira esitti pöytäkirjantarkastajaksi Berit-Ellen Juusoa ja Jaakko 

Alamattila Pentti Mäkitaloa. 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Mäkitalo pyysi, että kunnanvaltuus-

to ottaisi käsittelyyn tarkastuslautakunnan maanantain kokouksessa esittämän 

arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, minkä valtuusto hyväksyi 

yksimielisesti.  

 

Helinä Hautamäki sanoi, että sähköpostilogin mukaan Keskustan uusille jäse-

nille oli lähtenyt hallintosääntö. Kokoomuksen jäsenet eivät ole saaneet sitä 

tänäkään päivänä. Tässä olisi kiinnitettävä huomiota hallintoon. Hallintojoh-

taja totesi, että hallintosääntö ei ole lähtenyt millekään ryhmälle. Kunnan-

johtaja totesi, että asia selvitetään. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 7.6.2017 mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti 

nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen virka-

ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 
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joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 28 § Arviointikertomus 2016 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. 

 

Käsittely 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Mäkitalo kävi läpi tarkastuslauta-

kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016.  

 

Päätöshistoria 

 

Tarkastuslautakunta 28.4.2017 / 20 § 

 

Ehdotus:  

Aloitetaan vuoden 2016 arviointikertomuksen laatiminen. 

 

Päätös:  

Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava  

tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun 

mennessä ja annettava se tilintarkastajille tarkastettavaksi.  

 

Tarkastuslautakunta totesi, että kunnan tilinpäätös vuodelta 2016  

ei ole vielä valmistunut, jonka vuoksi arviointikertomuksen  

laadintaprosessi on viivästynyt. 

 

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta. 

Vuoden 2016 painopistealueeksi tarkastuslautakunta on määrittänyt  

sivistystoimen.  

  

Tarkastuslautakunta pyytää kunnan hallintojohtajaa toimittamaan  

tarkastuslautakunnan jäsenille kunnan tilinpäätöksen ja  

toimintakertomuksen vuodelta 2016 sen valmistuttua kirjeitse. 

 

Seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa arviointikertomus  

laaditaan sekä allekirjoitetaan. 

 

Tiedoksi: Kunnanhallitus, Hallintojohtaja Leni Karisaari 

------------------------------------------------------------------- 

 

arviointikertomus 2016 

 

Tarkastuslautakunta 29.5.2017 / 26 § 

 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2016  

arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. 

 

Päätös: Tarkastuslautakunta laati, hyväksyi ja allekirjoitti  

arviointikertomuksen vuodelta 2016 sekä päätti jättää  

arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomuk-

seen syyskuun loppuun 2017 mennessä. 

 

Toimeenpantavaksi:  
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Valtuusto 

 

Liite   

1 Arviointikertomus 2016 
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Kvalt 29 § Vuoden 2016 tilinpäätös 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä) 219.483,35 € 

jätetään tilikauden ylijäämä –tilille. 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi tarkastuslautakunnan esi-

tyksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tili-

kaudelta 1.1. – 31.12.2016. 

 

Kunnanvaltuusto piti tämän jälkeen tauon klo 18.30-18.45. Tauon päätyttyä 

puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä 

kokoonpanolla. 

 

Käsittely  

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen 

keskeisen sisällön.   

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi ja kirjanpitäjä olivat kokouksessa pai-

kalla vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.  

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että yli-/alijäämätilille kirja-

taan tilikauden tulos lukuun ottamatta vesihuoltoyhtiöltä saatua korkotuloa 

83000 euroa, joka  siirrettäisiin vapaehtoisiin varauksiin tai toteutettai-

siin muulla tavalla pääomittamalla vesihuoltoyhtiön tulevia investointeja. 

Esitystä ei kannatettu.  

 

Päätöshistoria 

 

Tarkastuslautakunta 29.5.2017 § 28 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

 

Tarkastuslautakunnan tulee 

 

-  saattaa tilintarkastuskertomus valtuustolle tiedoksi mahdolli- 

sen lausunnon kera 

-  esittää kannanottonsa siitä, onko vuoden 2016 tilinpäätös  

hyväksyttävissä 

-  esittää kannanottonsa siitä, onko kunnan hallintoa ja taloutta  

hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville  

viranhaltijoille myönnettävä vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. –  

31.12.2016. 

 

Ehdotus:   

Tarkastuslautakunta tekee esityksensä valtuustolle. 

 

Päätös:  

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee 

tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 
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Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta esittää myönnettä-

väksi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 

jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2016. 

 

Päätettäväksi:  

Valtuusto 

 

Liite  

Tilintarkastuskertomus 2016 

 

Kunnanhallitus 22.5.2017 159 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti 

-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä) 219.483,35 

€ jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauk-

sia. 

 

Kunnanhallitus päätti, että tilinpäätökseen kirjataan saamelaisuuden perus-

teella saatavan lisäosan suuruus.  

 

Edelleen kunnanhallitus päätti, että tilinpäätökseen sivulle 5 lisätään seu-

raava vuotta 2016 koskeva kohta: Kunnanvaltuusto päätti 8.2.2017, että tekni-

senä oikaisuna kirjanpitoon hyväksytään sivistyslautakunnan esitys kelkkahan-

kinnan sisällyttämiseksi investointiosaan vuodelle 2016 seuraavasti: 

Skidoo wt ace 900 vm 2017 

Menot 12792,74 € 

Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka) 

Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottori-

kelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että yli-/alijäämätilille kirja-

taan tilikauden tulos lukuun ottamatta vesihuoltoyhtiöltä saatua korkotuloa 

83000 euroa, joka laitetaan vapaehtoisiin varauksiin tulevia investointeja 

varten. Esitystä ei kannatettu.  

 

Janne Näkkäläjärvi esitti, että tilinpäätökseen kirjataan saamelaisuuden pe-

rusteella saatavan lisäosan suuruus, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti, että tilinpäätökseen sivulle 5 

lisätään seuraava vuotta 2016 koskeva kohta: Kunnanvaltuusto päätti 8.2.2017 

yksimielisesti, että teknisenä oikaisuna kirjanpitoon hyväksytään sivistys-

lautakunnan esitys kelkkahankinnan sisällyttämiseksi investointiosaan vuodel-

le 2016 seuraavasti: 

Skidoo wt ace 900 vm 2017 

Menot 12792,74 € 
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Tulot 3518,55 € (vaihtokelkka) 

Vuodelle 2016 varatusta investointimäärärahasta 099112 Hetan alueen moottori-

kelkkareitit osoitetaan 12792,74 euroa moottorikelkan hankintaan.  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän jälkeen klo 15.20-15.35, min-

kä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

Kunnanhallitus hyväksyi em. lisäyksen yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää 

-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä) 219.483,35 

€ jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauk-

sia. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 26.4.2017 § 136 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen totesi, että konsernitilinpäätös ei ole vie-

lä valmis, koska kaksi yhtiötä puuttuu konsernista. Tilinpäätöstä ei voida 

käsitellä. Kunnanjohtaja esitteli kunnan tilinpäätöksen keskeisen sisällön. 

 

Merkitään, että kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.35-15.45, minkä jäl-

keen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla lukuun 

ottamatta Antti Tonteria, joka ei ollut saapunut tauolta vielä kokoukseen.  

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Merkitään tiedoksi.  

 

Merkitään, että Antti Tonteri saapui kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää 

 

-esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2016 tulos (ylijäämä) 219.483,35 

€ jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin-

tarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korjauk-

sia. 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 29.3.2017 § 111 
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Päätös 

Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi keskeiset luvut tilinpäätöksen 

tuloslaskelmasta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

Selostus 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituk-

sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa-

liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. 

Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val-

tuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun lop-

puun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma 

ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kun-

nan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. 

Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja 

tai pormestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakon-

sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien 

sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään 

lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin 

varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys val-

tuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa 

ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellai-

sista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, 

jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai 

rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä 

tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kat-

tamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden 

tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuun-

nitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on 

toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tar-

kastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tili-

kauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen 2016 

keskeinen sisältö esitellään kokouksessa. 

 

Liite 

2 Tilinpäätös 2016  
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3 Tilintarkastuskertomus 2016 

 

Tiedoksi  

Lautakunnat 

Vastuuviranhaltijat (kopio+tilinpäätös) 

Kirjanpito 
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Kvalt 30 § Perusterveydenhuollon järjestäminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti 

 

-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perus-

terveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä 

Lapin sairaanhoitopiirille; 

-liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhty-

män palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 10 §:ssä tarkoite-

tulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palvelukseen nk. vanhoina työntekijöi-

nä sen mukaan, kun tätä koskevassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopi-

muksessa sovitaan;  

-valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista Enonte-

kiön kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siirrosta Lapin sai-

raanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun to-

teuttamiseen; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun siirron 

edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeuden luovutuksesta, 

jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen; 

-perustaa yhdessä Muonion kunnan kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukun-

nan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen 

liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista 

alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kunnille 

sekä sairaanhoitopiirille; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä Muonion kanssa 

kuntayhtymän perussopimuksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun 

edellytykset järjestämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täytty-

neet, ja tuomaan tätä koskevan esityksen valtuustolle;    

-järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen edellytyksenä 

on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yhteneväiset päätökset, ja  

-valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista täy-

täntöönpanotoimista. 

Lisäksi edellytetään, että nykyinen palveluverkosto tulee Enontekiöllä säilyä 

ja kustannustaso ei saa merkittävästi nousta. 

Kunnanhallitus antoi viranhaltijoille tehtäväksi korjata liitemateriaalissa 

olevat asiavirheet, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli kokouksessa selvittämässä asiaa ja 

vastaamassa kysymyksiin.  

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että neuvottelukuntaa koskeva koh-

ta ”Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien kautta 

sairaanhoitopiirille” muutetaan ”Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion 

ja Enontekiön kunnille sekä sairaanhoitopiirille” Berit-Ellen Juuso kannatti 

esitystä.  
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Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että  

koska oli tehty esitys tarkennuksesta koskien neuvottelukuntaa, suoritetaan  

nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, 

jota Berit-Ellen Juuso on kannattanut, äänestävät ”EI” ja ne, jotka kannatta- 

vat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”JAA”. Äänestystapa ja äänestysesi- 

tys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi 

(6) ”JAA”-ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Keinovaara Ulla,  

Keskitalo Sari, Näkkäläjärvi Janne, Ranta Hannu) ja kahdeksan (8) ”EI”-ääntä 

(Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Hautamäki Helinä, Juuso  

Berit-Ellen, Kultima Elli-Maria, Kurkela Outi, Mäkitalo Pentti, Kultima  

Unto), joten puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran tarkennus on  

hyväksytty.  

  

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 22.5.2017 160 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi liittymisselvityksen tiedoksi ja esitti valtuustolle, 

että se päättää 

 

-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perus-

terveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä 

Lapin sairaanhoitopiirille; 

-liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhty-

män palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 10 §:ssä tarkoite-

tulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palvelukseen nk. vanhoina työntekijöi-

nä sen mukaan, kun tätä koskevassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopi-

muksessa sovitaan;  

-valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista Enonte-

kiön kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siirrosta Lapin sai-

raanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun to-

teuttamiseen; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun siirron 

edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeuden luovutuksesta, 

jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen; 

-perustaa yhdessä Muonion kunnan kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukun-

nan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen 

liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista 

alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien 

kautta sairaanhoitopiirille; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä Muonion kanssa 

kuntayhtymän perussopimuksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun 

edellytykset järjestämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täytty-

neet, ja tuomaan tätä koskevan esityksen valtuustolle;    

-järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen edellytyksenä 

on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yhteneväiset päätökset, ja  

-valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista täy-

täntöönpanotoimista. 
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Lisäksi edellytetään, että nykyinen palveluverkosto tulee Enontekiöllä säilyä 

ja kustannustaso ei saa merkittävästi nousta. 

Kunnanhallitus antoi viranhaltijoille tehtäväksi korjata liitemateriaalissa 

olevat asiavirheet, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo otti puheenjohtajan tehtävät tämän pykälän alussa.  

 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi oli paikalla asiantuntijana kuultavana 

ja vastaamassa kysymyksiin. Perusturvajohtaja totesi, että perustelumuistios-

sa on muutama asiavirhe ja ne olisi syytä korjata. 

 

Janne Näkkäläjärvi, Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara kannattivat kunnan-

johtajan päätösehdotusta.  

 

Birgitta Eira esitti, että lisäksi edellytetään, että nykyinen palveluverkos-

to tulee Enontekiöllä säilyä ja kustannustaso ei saa merkittävästi nousta, 

mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.15-16.20, minkä jälkeen puheenjohta-

ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus antaa viranhaltijoille tehtäväksi 

korjata liitemateriaalissa olevat asiavirheet, mikä hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

 

Birgitta Eira esitti, että neuvottelukunta voi tehdä esityksiä perustervey-

denhuollon ja sote-pilottiin liittyen suoraan sairaanhoitopiirille. Esitystä 

ei kannatettu. 

 

Birgitta Eira jätti eriävän mielipiteen neuvottelukunnan osalta, jonka jätti 

kirjallisena. Eriävä mielipide on liitteenä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee liittymisselvityksen tiedoksi ja esittää valtuustol-

le, että se päättää 

 

-siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perus-

terveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä 

Lapin sairaanhoitopiirille; 

-liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhty-

män palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 10 §:ssä tarkoite-

tulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palvelukseen nk. vanhoina työntekijöi-

nä sen mukaan, kun tätä koskevassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopi-

muksessa sovitaan;  

-valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista Enonte-

kiön kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siirrosta Lapin sai-

raanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun to-

teuttamiseen; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun siirron 

edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeuden luovutuksesta, 

jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen; 
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-perustaa yhdessä Muonion kunnan kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukun-

nan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen 

liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista 

alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien 

kautta sairaanhoitopiirille; 

-valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion–Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä Enontekiön 

kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jäl-

keen, kun edellytykset järjestämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat 

täyttyneet, ja tuomaan tätä koskevan esityksen valtuustolle;    

-järjestämisvastuun siirto tulee voimaan syksyllä 2017, ja sen edellytyksenä 

on, että molemmat kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yhteneväiset päätökset, ja  

-valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista täy-

täntöönpanotoimista. 

Selostus 

Selvitys perusterveydenhuollon järjestämisvastuun mahdollisesta siirtämisestä 

sairaanhoitopiirille ja sen vaikutuksista on valmistunut. Lainsäädännöllinen 

taustaselvitys laadittiin asianajotoimisto Roihu Oy:ssä ja talousvaikutusten 

arvioinnin teki sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Selvityksen laadinnassa 

hyödynnettiin sairaanhoitopiirissä aiemmin toteutettujen liikkeenluovutusten 

tausta-aineistoja. Terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstölle pidettiin in-

fo-tilaisuus ja toteutettiin sähköinen kysely osana toiminnan siirtymisen 

arviointia. Kunnat järjestivät asukkaille avoimet keskustelutilaisuudet.  

Selvityksessä kuvattiin perusterveydenhuollon siirtämisen vaihtoehdot, vaiku-

tusten ennakko-arviointi, toiminnan nykytila sekä liikkeenluovutuksessa huo-

mioitavat asiat. Selvitystyössä perehdyttiin tarkemmin terveydenhuollon jär-

jestämisvastuun ja tuottamisvastuun siirtämiseen sairaanhoitopiirille ja to-

dettiin, että lainsäädäntö mahdollistaa molempien vaihtoehtojen toteuttamisen 

eikä sairaanhoitopiirin perussopimukseen ole tarvetta tehdä muutoksia.  

Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee kokonaisvastuun siirtymistä jakamat-

tomana sairaanhoitopiirille ja päätösvalta toteutuu sen jälkeen sen päätök-

sentekoelinten kautta. Tarpeiden määrittely, ohjaus ja valvonta toteutuisivat 

sairaanhoitopiirin kautta terveydenhuoltolain 10 §:n rajoissa. 

 

Järjestämisvastuu kunnilla ja palveluntuotanto sairaanhoitopiirillä 

 

Mikäli järjestämisvastuu olisi kunnilla ja vain palvelutuotanto siirtyisi 

sairaanhoitopiirille, kunnille jäisi ainakin periaatteellisesti merkittäviä 

vastuita, kuten ohjaus ja valvonta sekä etenkin yleinen yhdenvertaisten pal-

velujen turvaaminen ja tarpeiden määrittely.  

 

Tuotantovastuun siirtyessä päätöksenteko tapahtuisi kunnan toimielimissä. 

Kummankin kunnan tulisi vastata palvelutarpeen arvioinnista ja terveyden-

huollon järjestämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä, esim. rekis-

terinpidosta ja vastaavan lääkärin tehtävistä. Kumpikin kunta hankkisi pal-

velut sairaanhoitopiiriltä perustuen sopimukseen.   
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Pelkkä tuotannon siirtäminen todettiin hallinnollisesti monimutkaiseksi rat-

kaisuksi, eikä selvitystyöryhmä tämän perusteella kannata kyseistä vaihtoeh-

toa. 

 

Järjestämisvastuu kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirillä 

 

Päätöksenteon ja johtamisen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtämisen etuna 

on päätöksenteon yksinkertaistuminen, koska yksi toimielin terveydenhuollon 

päätöksenteosta poistuu. Perusterveydenhuolto olisi samassa asemassa sairaan-

hoitopiirin muiden erikoissairaanhoidon tulosalueiden kanssa ja yhdyspinta 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulisi organisaation 

sisälle eikä organisaatioiden välille.  

 

Tässä vaihtoehdossa suurin riski on henkilöstön ja asukkaiden näkökulmasta 

päätöksenteon etääntyminen ja ettei perusterveydenhuollon toiminnan ja alueen 

erityispiirteitä tunnisteta. Tämän ohella on mahdollista, että yhteistyö kun-

nan muiden sektoreiden kanssa heikkenee, jos huomio kiinnittyy erikoissai-

raanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapintaan. Kunnan päätösvallassa ei 

sinänsä nykytilaan verrattuna tapahtuisi muutosta, sillä järjestämisvastuu on 

nytkin siirretty terveydenhuollon kuntayhtymälle. 

 

Terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä terveydenhuollon peruspalvelut 

tarjottaisiin samoissa toimipisteissä kuin nykyisinkin. Asukkaiden näkökul-

masta palveluiden saatavuus lähipalveluna voisi parantua ison organisaation 

rekrytointituen ja mahdollisten etävastaanotto- ja etäkonsultaatiopalveluiden 

kehittämisen myötä. Järjestämisvastuun siirtyessä asiakasmaksut alenisivat. 

 

Henkilöstö siirtyisi sairaanhoitopiirin henkilöstöksi liikkeenluovutuksena. 

Työntekijä säilyttäisi siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhtee-

seen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstön näkemyksen mukaan pe-

rusterveydenhuollon toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille toisi 

terveydenhuollon johtamiseen pysyvyyttä ja vahvuutta. Myös ammatillisen tuen 

vahvistuminen ja osaamisen kehittäminen nähdään mahdollisuutena siirron yh-

teydessä. Henkilöstön rekrytoinnin nähtiin vahvistuvan ison organisaation 

tukemana. 

 

Toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille olisi kunnille kustannus-

neutraali ratkaisu. 

       

Toteutuessaan Tunturien sote-pilotti edistäisi maakunnan sote-uudistuksen 

toteuttamista. Mikäli sote-uudistus toteutuu nyt suunnitellussa aikataulussa, 

voitaisiin kuntayhtymän toiminnan liikkeenluovutuksessa saatuja kokemuksia 

hyödyntää muiden kuntien kanssa. Lisäksi reilun vuoden pilottiaikana ehdit-

täisiin luoda tarvittavia tiedolla johtamisen välineitä ja saada tulevalle 

maakuntajärjestäjälle ymmärrystä terveydenhuollon palveluista kokonaisuutena. 

Erityisesti ymmärrys lisääntyisi sairaanhoitopiirille tyypillisten kauempana 

keskuskaupungeista olevan pienten asutuskeskittymien palveluiden tarpeista ja 

siitä, miten niihin vastataan. 

 

Työryhmä esittää mahdolliseksi menettelyksi järjestämisvastuun siirtämistä 

Lapin sairaanhoitopiirille. Samalla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kun-

tayhtymän toiminta siirrettäisiin liikkeenluovutuksena Lapin sairaanhoitopii-

rille.  
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Päätökset laadittaisiin nykyisten valtuustojen päätöksillä ja päätökset toi-

meenpantaisiin vuoden 2017 aikana. Päätöksiin kirjattaisiin Muonion ja Enon-

tekiön nykyisten palvelupisteiden säilyminen vähintään vuodet 2017 ja 2018 

sekä nykyisen palvelutason tuottaminen enintään nykyisellä kustannustasolla 

vähintään vuodet 2017–2018.  

 

Muonion–Enontekiön alueelle perustettaisiin neuvottelukunta tuottamaan alueen 

näkökulmaa päätöksentekoon. Saamenkielisten palveluiden turvaaminen muutok-

sessa kuvataan yhteistyössä Enontekiön kunnan, Saamelaiskäräjien ja Lapin 

sairaanhoitopiirin kesken. Toimeenpanoa varten laadittaisiin erillinen pro-

jektisuunnitelma. 

 

Enontekiön perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa 9.5. kokouksessaan.  

 

Päätöshistoria 

 

Perusturvalautakunta 9.5.2017 41 §  

 

TUNTURIEN SOTE-PILOTTI; LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JA MUONION-ENONTEKIÖN 

TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PERUSTERVEYDENHUOLLON SIIRROSTA LAPIN 

SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTETTÄVÄKSI. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta suhtautuu asiaan myönteisesti. Perus-

turvalautakunta esittää, että perusturvajohtaja määrätään osallistumaan mah-

dollisiin neuvotteluihin perusturvalautakunnan edustajana.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus neuvottelee asiasta Muonion 

kunnan ja seutukunnan muiden kuntien kanssa toukokuun aikana.   

  

Selostus: 

Lapin sairaanhoitopiiri ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 

ovat selvittäneet perusterveydenhuollon siirtämistä Lapin sairaanhoitopiirin 

järjestettäväksi. Selvityksen on tehnyt sairaanhoitopiirin ja kuntayhtymän 

viranhaltijoista koostuva selvitysryhmä tukenaan kuntien ja kuntayhtymän vi-

ranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.  

Selvityksen taustalla on ollut viranhaltijahallinnon epävakaus Muonion-

Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä. Aikataulullisesti siirto sairaan-

hoitopiirille tulisi päättää kuntien yhdenmukaisilla päätöksillä ennen kesä-

kuun alkua jotta siirto ehditään toteuttaa niin että siitä hyödytään jos so-

siaali- ja terveyspalvelujen siirto maakuntahallinnolle toteutuu 1.1.2019. 

Jos taas Sote-ratkaisu eduskunnassa siirtyy, siirto voidaan toteuttaa myöhem-

minkin.  

Siirto vakiinnuttaisi perusterveydenhuollon hallinnon, antaisi kokemusta pe-

rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta. Kustannuksiltaan 

siirto olisi kustannusneutraali.  

”Tunturi sotepilotti-liittymysselvityksen raportti ” esityslistan oheismate-

riaalina.  

 

Liite 

4 Liittymisselvitys 

5 Perustelumuistio  

6 Eriävä mielipide 
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Tiedoksi  

Muonion kunta 

Lapin sairaanhoitopiiri 

Perusturvalautakunta 
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Kvalt 31 § Hallintosäännön hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä yksimielisesti Enontekiön kunnan hallinto-

säännön kunnanhallituksen esityksen mukaisesti valtuuston kokouksessa hyväk-

sytyillä seuraavilla muutoksilla:   

 

§ 31 alku 

”Kunnanvaltuusto valitsee vakinaiset toimialajohtajat.  

Kunnanhallitus valitsee vakinaiset toimialojen vastaavat.”  

 

§ 40 alku:  

”Valtuusto valitsee kunnanjohtajan ja toimialajohtajat (hallintojohtaja, ke-

hitysjohtaja, tekninen johtaja, rehtori, perusturvajohtaja).” 

 

§:n 127 muutetaan muotoon: 

”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-

johtaja. 

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa nou-

datetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksente-

komenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä 

sähköisesti.  

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 

toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät eri-

tyiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalis-

sa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidos-

ta. 

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai  

–velvollisuus 7 päivää ennen toimielimen kokousta kullekin jäsenelle sekä 

niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Erityisestä 

syystä kokouskutsu voidaan lähettää 4 päivää ennen toimielimen kokousta. Sa-

massa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.  

Esityslistoilla ja pöytäkirjoilla tulee olla kunnassa samanlainen muotoraken-

ne.” 

 

Edelleen kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että hallintosääntö tulee 

voimaan 1.6.2017 siten, että nyt voimassa olevassa hallintosäännössä viran-

haltijoiden toimivalta säilyy siihen saakka kunnes lautakunnat ovat tehneet 

toimivallan siirtämispäätöksen kuitenkin enintään kesäkuun loppuun saakka.  

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se kumoaa 1.6 lukien aiemman hal-

lintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen siten, että viranhaltijoiden toi-

mivallan osalta voimassa oleva hallintosääntö kumotaan 1.7.2017 lukien. 

 

Lisäksi kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että hallintosääntöä tarkas-

tellaan ja muutetaan tarvittaessa.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti hallintosäännön taustan ja keskei-

set kohdat.  
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Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi teknisenä korjauksena §:n 31 alun 

kuulumaan seuraavasti:  

”Kunnanvaltuusto valitsee vakinaiset toimialajohtajat.  

Kunnanhallitus valitsee vakinaiset toimialojen vastaavat.” 

Valtuusto hyväksyi em. yksimielisesti.  

  

Puheenjohtaja kysyi, että voiko valtuusto hyväksyä keskustelussa esille tul-

leen §:n 40 alun muuttamisen seuraavaksi: 

”Valtuusto valitsee kunnanjohtajan ja toimialajohtajat (hallintojohtaja, ke-

hitysjohtaja, tekninen johtaja, rehtori, perusturvajohtaja).” 

Valtuusto hyväksyi em. yksimielisesti.  

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että §:ään 69 määrätään lautakun-

nille ja kunnanhallitukselle hankintarajaksi 100.000 euroa. Esitystä ei kan-

natettu.  

  

Birgitta Eira esitti, että § 86 (istumajärjestys) poistetaan. Esitystä ei 

kannatettu. 

 

Birgitta Eira esitti, §:ään 127 (kokouskutsu) laitetaan kaikille toimielimil-

le sama vaatimus kuin kunnanvaltuustolla kokousmateriaalin toimittamisajasta 

ja että esityslistoilla ja pöytäkirjoilla tulee olla samanlainen muotoraken-

ne.  

Puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto hyväksyä em. §:ää 127 koskevat muutokset 

seuraavasti: 

 

”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-

johtaja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa nou-

datetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksente-

komenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä 

sähköisesti.  

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 

toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät eri-

tyiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalis-

sa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidos-

ta. 

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai  

–velvollisuus 7 päivää ennen toimielimen kokousta kullekin jäsenelle sekä 

niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Erityisestä 

syystä kokouskutsu voidaan lähettää 4 päivää ennen toimielimen kokousta. Sa-

massa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

  

Esityslistoilla ja pöytäkirjoilla tulee olla kunnassa samanlainen muotoraken-

ne.” 

Valtuusto hyväksyi em. yksimielisesti.  

 

Seppo Alatörmänen esitti lisättäväksi päätökseen seuraavan tekstin:  

”Kunnanvaltuusto päättää, että nyt voimassa olevassa hallintosäännössä viran-

haltijoiden toimivalta säilyy siihen saakka kunnes lautakunnat ovat tehneet 

toimivallan siirtämispäätöksen kuitenkin enintään kesäkuun loppuun saakka. 

Viranhaltijoiden toimivallan osalta voimassa oleva hallintosääntö kumotaan 
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1.7.2017 lukien ja lisäksi hallintosääntöä tarkastellaan ja muutetaan tarvit-

taessa.”  

 

Puheenjohtaja kysyi, voiko kunnanvaltuusto hyväksyä em. yksimielisesti, mikä 

hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Enontekiön kunnan hallintosäännön 

hyväksymistä liitteen mukaisena siten, että muutetaan hallintosääntösääntö-

luonnosta punaisella olevilta kohdilta ja että se tulee voimaan 1.6.2017. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kumoaa 1.6 lukien aiemman hal-

lintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen.  

 

Käsittely 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli hallintosäännön.  

 

Keskustelun kuluessa muutettiin hallintosääntösääntöä kunnanjohtajan muutetun 

esityksen perusteella hallintosääntöluonnoksessa punaisella olevilta kohdil-

ta.  

 

Berit-Ellen Juuso oli poissa kokouksesta 10.52-11.20. 

 

Kunnanhallitus piti tauon klo 11.10-11.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi 

kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Birgitta Eira esitti, että valtuuston kokouskutsu on lähetettävä 7 arkipäivää 

ennen kokousta. Esitystä ei kannatettu. 

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että lautakuntien kokouksiin koko-

uskutsu lähetetään samalla tapaa kuin valtuuston kokouksiin. Janne Näkkälä-

järvi kannatti esitystä.  

 

Todettiin, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu 

esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kun-

nanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran 

esitystä, jota Janne Näkkäläjärvi on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 

”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla) ja 3 ”ei” 

ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria, Janne Näkkäläjärvi). Todettiin, 

että äänten mennessä tasan kunnanjohtajan päätösehdotus on tullut kunnanhal-

lituksen päätökseksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Enontekiön kunnan hallintosäännön 

hyväksymistä liitteen mukaisena siten, että se tulee voimaan 1.6.2017. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kumoaa 1.6 lukien aiemman hal-

lintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen.  

 

Päätöshistoria 

 

Tarkastuslautakunta 29.5.2017 30 §  
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HALLINTOSÄÄNTÖLUONNOKSEN LÄPIKÄYNTI JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN JA 

TOIMINTAKERTOMUKSEN LÄPIKÄYNTI KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVILTA OSIN, KLO 

09.00 – 09.45. 

 

Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallintojohtaja Leni Karisaaren esit-

telyn hallintosääntöluonnoksesta tarkastuslautakuntaa koskevilta osiltaan 

sekä konsernitilinpäätöksestä 2016. 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi hallintojohtajan esittely hallintosääntöluonnoksesta.  

 

Tarkastuslautakunta tekee esityksen hallintosäännön pykälään 74 § ”Sidonnai-

suusilmoituksiin liittyvät tehtävät” seuraavasti (muutos alleviivattu): ”Tar-

kastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

vähintään kerran vuodessa”. 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus, kunnanvaltuusto 

 

 

 

Kunnanhallitus 22.5.2017 162 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi hallintosäännön esittelyn tiedoksi ja päätti asian 

jatkokäsittelystä seuraavaa: Hallintosääntö toimitetaan sähköpostilla kunnan-

hallituksen jäsenille ja varajäsenille ja kommentit luonnokseen toimitetaan 

hallintojohtajalle pe 26.5.2017 klo 12 mennessä. Kunnanhallitus päätti ko-

koontua valtuustopäivänä ennen valtuuston kokousta käsittelemään asian.  

 

Käsittely  

Kunnanjohtaja esitteli hallintosäännön.  

 

Keskustelun lopussa Birgitta Eira poistui kokouksesta klo 17.35. Birgitta 

Eira ilmoitti, että poistuu kokouksesta, koska kokouksessa käyttäydyttiin 

epäasiallisesti. Birgitta Eiran poistumisen jälkeen puheenjohtaja huomautti 

Pentti Mäkitaloa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hallintosäännön esittelyn tiedoksi ja päättää asian 

jatkokäsittelystä.  

 

Selostus 

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, ta-

louden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa. Suuri osa kunta-

lain säännöksistä tulee sovellettavaksi 1.6.2017 lukien, jolloin alkaa uuden 

2017 huhtikuun kuntavaaleissa valitun valtuuston toimikausi. Voimaan tulevat 

uudet säännökset koskevat mm. valtuustoa, kunnan asukkaiden osallistumista, 

kunnan toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja hal-

lintomenettelyä.  

 

Uusi kuntalaki määrää, että hallintosääntö on kunnan ainoa johtosääntö, 
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johon muut johtosäännöt on yhdistettävä. Enontekiöllä on ollut hallintosään-

töön koottuna kaikki toimialojen johtosäännöt jo lähes kymmenen vuoden ajan. 

Ainoastaan valtuuston työjärjestys ja palkkiosääntö ovat olleet erillisiä.  

 

Uusi kuntalaki edellyttää hallintosääntöön kokonaan uusia määräyksiä. Eri-

tyislainsäädännössä on lisäksi joitakin muutoksia kunnan toimivaltaan. Hal-

lintosääntö on ensisijassa viranhaltijoiden ja esimiesten työväline. 

Kunnan luottamushenkilötoimintaa koskevista pykälistä suurin osa ei poikkea 

merkittäväsi nykyisestä.  

 

Enontekiöllä on tehty selvitykset luottamushenkilöorganisaatiosta, virasto-

organisaatiosta sekä kunnan kehittämis- ja elinvoimajohtamisen uudesta orga-

nisointimallista. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti 17.5.2017 uuden luotta-

mushenkilöorganisaation ja kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin.  Virasto-

organisaatiomalli on käsittelyssä hallituksen seuraavassa kokouksessa.  

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle 

esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin. 

Kunnanhallitus voi kuntalain saman pykälän mukaan poiketa tarkastuslautakun-

nan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talo-

usarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen 

liittyvästä perustellusta syystä. 

 

Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 22.5.2017.  

 

Hallintosääntöön sisällytetään valtuuston 29.3.2017 hyväksymä palkkiosääntö.  

 

 

Liitteet  

7 Hallintosääntöluonnos 1.6.2017  

8 Kumottava hallintosääntö 

7 Kumottava valtuuston työjärjestys 

 

 

Tiedoksi 

Lautakunnat 

Vastuuviranhaltijat 
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Kvalt 32 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi esille valtuutettu Helinä Hautamäen ai-

kaisemmin kokouksessa esille nostaman asian hallintosäännön toimittamisesta 

vain Keskustan uusille valtuutetuille. Kunnanjohtaja totesi, että kokouksen 

aikana tehdyn pikaisen selvityksen perusteella virastolta ei ole lähtenyt 

hallintosääntöluonnosta uusille valtuutetuille. Kunnanjohtaja totesi, että 

hallintosääntö on lähetetty valtuustolle ja hallitukselle kokouskutsukäytän-

nön mukaisesti. Kunnanjohtaja kysyi mihin ja millaiseen tietoon väite perus-

tuu, jotta voimme olla varmoja siitä onko väitteessä perää vai ei. Viraston 

selvityksen mukaan Hautamäen väite on perätön. Hautamäki lupasi asian selvit-

tää ja tuoda tiedon valtuustoon. 

 

Hallintojohtaja totesi, että kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille 

hallintosääntö on lähtenyt eilen illalla. Kahdelle uudelle valtuutetulle hal-

lintosääntö on lähtenyt, koska he ovat kunnanhallituksen varajäseniä.  

  

Lisäksi kunnanjohtaja toi esille luottamushenkilöiden koulutuksen 6.9.2017 

Muoniossa.  

 

Kunnanjohtaja kiitti valtuutettuja valtuustokaudesta ja siitä mitä valtuute-

tut ovat tehneet kunnan eteen.  

 

Kunnanjohtaja pyysi, että valtuustosta otettaisiin yhteiskuva kokouksen jäl-

keen.  

 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen totesi ennakkotietona, että uusi valtuusto 

kokoontunee 12.6.2017.  

  

Valtuustoaloitteet  

Birgitta Eira: Hankitaan valtuustosaliin ja kunnanhallituksen huoneeseen er-

gonomiset työpöydät ja tuolit.  

 

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen esitti suuret kiitokset valtuutetuille, jotka 

kantavat vastuun päätöksenteosta. Lisäksi puheenjohtaja kiitti viranhaltijoi-

ta yhteistyötä yhteisen päämäärän hyväksi sekä kuntalaisia yhteydenotoista ja 

ohjauksesta sekä valtuuston kokouksen seuraajia.  

 

Pentti Mäkitalo, Berit-Ellen Juuso, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Elli-Maria 

Kultima, Birgitta Eira, Antti Tonteri, Outi Kurkela ja Sari Keskitalo kiitti-

vät menneestä valtuustokaudesta eri tahoja. 
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Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2)   
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä   
    31.5.2017  26-32   
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 26,27,28,32. 

 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800  
Faksi: Faksi: 029 56 42841 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
pykälät 29,30,31. 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 

 
pykälät – 

 
Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 

  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vä ei oteta lukuun. 
 
Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
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 pj      pkt     pkt 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku  
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle  
voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä 
eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomioistuinmaksulaki). 
 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165    
Käyntiosoite: Ounastie 165 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi 
Faksinumero: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 487 6980 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


